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SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din 31 mai - o2 iunie 2005 

 
La lucrările Comisiei din 31 mai - 02 iunie au fost prezenţi 10 deputaţi. 
Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 
 
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:   
1. Proiectul de Lege privind stimularea industriei de tehnologia informaţiei 

2. Aprobarea participării unui reprezentant al comisiei la IPAIT 2005 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea de voturi a membrilor prezenţi. 

La şedinţa din data de 01.06.2005 au participat ca invitaţi: dl consilier Mihai Giugariu şi dra 
Marilena Bunăziua - Consiliul Concurenţei;  dl preşedinte Vasile Baltac -ATIC;  dl Gelu Florea - 
ANIS;  dl director Valentin Negoiţă - APDETIC 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor împreună cu Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci au fost sesizate în fond în vederea examinării şi întocmirii raportului comun, cu 
proiectul de Lege privind stimularea industriei de tehnologia informaţiei, PL. 444/17.09.2002. 

Pentru dezbaterea acestui proict de lege, Comisia pentru Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţiilor a solicitat asociaţiilor menţionate precum şi reprezentanţilor Consiliului Concurenţei 
participarea la şedinţa din dfata de 01.06.2005 în vederea găsirii unei soluţii care să permită 
stimularea industiei de IT&C. 

Dl. preşedinte V. Pambuccian a făcut o prezentare a problemei accentuând ideea că dacă nu 
se va găsi o soluţie pentru stimularea industriei de IT&C ţara noastră va avea foarte mult de pierdut 
deoarece investitorii străini vor investi în ţările vecine care le oferă facilităţi financiare. Totodată a 
subliniat faptul că este de dorit o dezvoltare în domeniul IT&C unde 60.000 persoane produc 8% din 
PIB. 

Reprezentanţii Conmsiliului Concurenţei au precizat că nu este posibilă încurajarea acestui 
domeniu prin ajutor de stat ci doar prin realizarea unor programe de investiţii locale prin care să se 
finanţeze cercetarea-dezvoltarea sau dezvoltarea activităţii IMM-urilor în care  se încadrează 
societăţile din industria de IT&C. 

Dl. Vasile Baltac consideră că ar trebui dezvoltat un program care să vizeze instruirea 
personalului în utilizarea unor produse informatice de largă utilizare care să nu fie neapărat specifice 
ţării noastre.  
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Dl director Valentin Negoiţă consideră că un alt program ar putea avea ca obiect dotarea 
şcolilor şi instituţiilor cu calculatoare deoarece din statistici rezultă că România este destul de rămasă 
în urmă din acest punct de  vedere. 

Dl deputat Ioan Ghişe concluzionează că este necesar ca asociaţiile să pregătească un 
proiect de program pe termen scurt şi să se continue discuţia peste 2 săptămâni. . 

Dl. preşedinte V. Pambuccian supune aprobării membrilor comisiei amânarea votului 
asupra proiectului de lege privind stimularea industriei de IT şi cu unanimitate de voturi a membrilor 
prezenţi se aprobă această propunere. 

La punctul 2 de pe ordinea de zi s-a supus aprobării comisiei desemnarea unui membru al 
comisiei pentru participarea la cea de-a III-a Adunare generală a Asociaţiei Internaţionale a 
Parlamentarilor pentru Tehnologia Informaţiei (IPAIT II) organizată la Brasil în perioada 5-8 iunie 
2005. S-a procedat la vot deoarece Biroul Permanent a aprobat doar o singură persoană şi nu 2 cum 
aprobase Comisia. În urma renunţării domnului deputat D. Nistoran, comisia a hotărât cu unanimitate 
de voturi a membrilor prezenţi ca la această confereinţă să participe domnul deputat V. Ungureanu. 

 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

 

dr. Varujan Pambuccian        Răzvan Bobeanu 
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